Viega Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Általános Szerződési Feltételei
Hatályos 2016. június 1. napjától
1.

Értelmező rendelkezések

1.1.

Fogalmak. A jelen Feltételekben az alábbi fogalmak irányadóak:
„ÁFA”: a 8.4. pontban megjelölt fogalom.
„Banki Nap”: az a nap, amely nem szombat, vasárnap (kivéve, ha jogszabály e napot
munkanapnak minősíti) vagy munkaszüneti nap, és amelyen a bankok nyitva vannak.
„Feltételek”: a jelen általános szerződési feltételek, a 12.6. pont szerinti időről-időre történő
módosításaival együtt.
„Jótállás”: a 6.1. pontban meghatározott jelentéssel bír.
„Megrendelés”: a Vevőnek a Termékek megvásárlására vonatkozó megrendelőlap szerinti
nyilatkozata vagy a Viega árajánlatára írásban, illetve faxon vagy e-mailben vagy ezen
árajánlatnak a hátoldalán tett elfogadása, azaz kötelező erejű vételi ajánlata, az esettől
függően.
„Szállítás”: az 5.3. pontban meghatározott fogalom.
„Szállítási Hely”: az 5.2. pontban meghatározott fogalom.
„Szállítási Idő”: az az időpont, amikor a Szállítás megtörténik.
„Szerződés”: a Viega és a Vevő között a jelen Feltételekkel összhangban a Termékekre
vonatkozóan megkötött adásvételi szerződés.
„Termékek”: azok az áruk (vagy egy részük), amelyekre vonatkozóan a Szerződés létrejön.
„Termékleírás”: a Termékekre vonatkozó bármely leírás, ideértve a vonatkozó terveket és
rajzokat is, amelyek vonatkozásában a Vevő és a Viega írásban, e-mailben vagy faxon
megállapodtak.
„Vevő”: az a személy, aki a Viegatól Termékeket vásárol, és aki a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja értelmében nem minősül
fogyasztónak.
„Viega”: a Viega Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság néven (cégjegyzékszám: Cg
01-09-877303; székhely: 1024 Budapest, Lövőház u 30.) Magyarországon bejegyzett
társaság.
„Vis Major Esemény”: bármely sztrájk, a munkáltató általi munkaleállítás és munkahely
bezárás, egyéb munkaügyi vita, erőhatalom, elemi csapás, zendülés, háború, polgári
zavargás, szándékos károkozás, tűzeset, robbanás, terrorcselekmény, bármely törvénynek,
kormányzati intézkedésnek, rendeletnek, szabálynak, vagy irányelvnek való megfelelés, vagy
más hasonló esemény amennyiben az a fél ésszerű ellenőrzési körén kívül esik.

1.2.

Szerkezet. A jelen Feltételekben az alábbi szabályok irányadóak:
1.2.1.

Egy jogszabályra vagy jogszabályi előírásra történő hivatkozás a jogszabály vagy a
jogszabályi előírás hatályos változatára történő hivatkozást jelenti. Egy
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jogszabályra vagy jogszabályi előírásra való hivatkozás magában foglal bármely,
az adott jogszabály vagy jogszabályi előírás felhatalmazása alapján alkotott, az
azoknál alacsonyabb jogforrási szinten álló jogszabály vagy jogszabályi előírás
hatályos változatát.
1.2.2.

Bármely, a beleértve, ideértve, különösen vagy más hasonló kifejezéssel
kezdődő rendelkezés magyarázó rendelkezésnek minősül és nem korlátozza a
fenti kifejezéseket megelőző szavak értelmét.

1.2.3.

Hacsak a szövegösszefüggésből más nem következik, az egyes számban használt
szavak magukban foglalják a többes számot és a többes számban használt szavak
az egyes számot.

2.

A jelen Feltételek hatálya

2.1.

A jelen Feltételek valamennyi Szerződésre, az azzal kapcsolatos árajánlatra, ajánlatra,
megrendelésre és visszaigazolásra vonatkoznak. A jelen Feltételek minden Szerződés
elválaszthatatlan részét képezik.

2.2.

A Vevő általános szerződési feltételei és bármilyen egyéb, Vevőtől származó feltétel a
Viegával keletkező, fennálló jogivszonyban nem alkalmazandó.

2.3.

A Viega által adott - a Feltételek szövegét vagy annak az internetes feltalálási helyét
tartalmazó - árajánlatra megküldött Megrendeléssel, illetve, ha az árajánlat megküldésére nem
került sor, azzal, hogy a Vevő a Viega által küldött jelen Feltételek szövegét vagy annak
internetes feltalálási helyét tartalmazó visszaigazolás vonatkozásában egy munkanapon belül
kifogást írásban nem emel, a Vevő elfogadja, hogy a jelen Feltételek alkalmazandók a
Viegával fennálló jogviszonyában. Jelen Feltételek a Viega honlapján (www.viega.hu)
megtekinthetők.

2.4.

Kifejezetten rögzítésre kerül, hogy a Szerződésnek nem válnak tartalmává azok a szokások,
amelyek alkalmazásában a Viega és Vevő korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve
az a gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak, továbbá azok a szokások sem, amelyeket
adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai széles körben ismernek és alkalmaznak.

3.

A Szerződés alapja

3.1.

A Vevő a Viega részére megküldött Megrendeléséhez kötve van. A Vevő viseli a felelősséget
azért, ha a Megrendelés és/vagy a Termékleírás nem teljes és/vagy nem pontos.

3.2.

Az ajánlattól eltérő tartalmú elfogadás új ajánlatnak minősül. Ilyen esetben a Viega és a Vevő
között a Szerződés nem jön létre. Minden eltérés lényegesnek minősül.

3.3.

A Szerződés létrejöttéhez minden esetben a Megrendelés Viega általi visszaigazolása, azaz
elfogadása szükséges. A Megrendelés kizárólag abban az esetben minősül elfogadottnak,
amennyiben a Viega azt írásban, faxon vagy e-mailben a Vevő részére visszaigazolja. A
Szerződés a visszaigazolás hatályosulásával jön létre, kivéve a jelen Feltételek 2.3.
pontjában, illetve utolsó bekezdésében megjelölt a Viega visszaigazolására egy munkanapon
belül írásban küldött Vevői kifogás esetében, mely esetben a Szerződés nem jön létre.

3.4.

A Szerződés a Viega és a Vevő közötti teljes megállapodást tartalmazza. A Vevő kijelenti,
hogy semmilyen, a Szerződésben nem szereplő, a Viega által vagy a Viega képviseletében
korábban tett állítás, ígéret, kötelezettségvállalás, biztosíték vagy szavatosság nem képezi a
Szerződés részét. Minden, a Szerződés létrejöttét megelőző megállapodás a Szerződés
létrejöttével hatályát veszti.

3.5.

Bármely a Viega által készített minta, rajz, tájékoztató anyag vagy reklám és bármely a Viega
katalógusaiban vagy brosúrájában szereplő leírás vagy illusztráció kizárólag azt a célt
szolgálja, hogy egy hozzávetőleges képet adjon az azokban bemutatott Termékekről. Ezek
nem képezik a Szerződés részét és nem keletkeztetnek kötezettséget a Viega oldalán.
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3.6.

A Viega által a Vevő részére adott árajánlat semmilyen esetben sem minősül kötelező
ajánlatnak (tájékoztató ajánlat), kivéve, ha erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatot tartalmaz. A
Vevő a vételi ajánlatát a Viega árajánlatának megküldésétől számított 20 napon belül köteles
leadni. E határidő elmulasztása esetén Vevőnek új árajánlatot kell kérnie.

4.

Termékek

4.1.

A Termék tulajdonságait a Termékleírás tartalmazza.

4.2

Viega a Vevő által adott Termékleírást nem köteles megfelelőség és jogi szempontból
megvizsgálni. Amennyiben a Viega a Termékeket a Vevő által adott Termékleírásnak
megfelelően állítja elő, a Vevő mentesíti Viegát minden felelősség alól és megtérít minden
költséget, kiadást, és kárt (ideértve a közvetlen, közvetett vagy következményi kárt, elmaradt
hasznot, a jóhírnév sérelmét, kamatot, bírságot, ügyvédi és egyéb tanácsadói költségeket),
amely Viega-nál a Termékleírás Viega általi felhasználására tekintettel harmadik személy
szellemi alkotásokhoz fűződő joga tényleges vagy állítólagos megsértése miatti
igényérvényesítésével kapcsolatban felmerült. A jelen pontban foglalt feltétel a Szerződés
megszűnése esetén is hatályos marad.

4.3

Viega fenntartja a jogot arra, hogy a Termékleírást megfelelően módosítsa, amennyiben ezt
bármely alkalmazandó jogszabály előírja

5.

Szállítás

5.1.

Viega köteles biztosítani, hogy
5.1.1.

a Termékek szállítólevéllel kerülnek szállításra, amelyen feltüntetésre kerül a
Megrendelés dátuma, a Vevő és a Viega releváns hivatkozási számai, a
Termékek fajtája és mennyisége (ideértve a Termékek esetleges kódszámát
is), az esetleges speciális raktározási előírások, és amennyiben a szállítás
több részletben történik, a még szállítandó Termékek mennyisége; és

5.1.2.

amennyiben Viega a Vevőtől valamely csomagolóanyag visszaadását igényli,
ezt a tényt világosan fel kell tüntetni a szállítólevélen. A Vevő köteles e a
csomagolóanyagokat a Viega által megjelölt ésszerű időpontban elszállításra
előkészíteni. A csomagolóanyagok visszaszállítása Viega által Viega
költségén történik.

5.2.

Viega a Termékeket a Megrendelésben megjelölt vagy a felek által megállapodott helyre
szállítja („Szállítási hely”), bármely azt követő időpontban, hogy a Vevőt a Termékek
elkészültéről értesítette.

5.3.

A Termékek leszállítása a Termékeknek a Szállítási Helyre való érkezésekor teljesül
(„Szállítás”).

5.4.

Bármely, szállítási határidőként megjelölt időpont csupán becslésnek minősül és tájékoztató
jellegű. Viega minden tőle telhetőt megtesz a megjelölt szállítási határidő teljesítése
érdekében, de a határidő elmulasztása nem jelent Viega részéről szerződésszegést és - a
jelen Feltételek 5.5. pontjában foglaltakat kivéve - nem alapoz meg kártérítési kötelezettséget.
Viega nem felelős a késedelemért, amelyet Vis Major Esemény vagy a Vevő által a megfelelő
szállítási utasítások vagy egyéb a Termékek szolgáltatásával kapcsolatos utasítás
megadásának elmulasztása vagy késedelme idézett elő. *

5.5.

Amennyiben Viega a Termékeket a megjelölt szállítási határidőt követő 30 napon belül nem
szállítja le, a Vevő jogosult a Szerződéstől elállni. A Viega kártérítési felelősségének mértéke
korlátozott a Termékek ára és a hasonló tulajdonságokkal rendelkező és hasonló minőségű, a
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piacon elérhető legolcsóbb helyettesítő termékek beszerzésére fordított indokolt és számlával
igazolt költség közti különbözet összegében. .
5.6.

A Vevő köteles a Termékeket a Viegának a Termékek rendelkezésre állásáról szóló
értesítésétől számított három (3) Banki Napon belül átvenni. E kötelezettség elmulasztása
esetén, kivéve, ha ennek oka Vis Major Esemény vagy a Viega szerződéses
kötelezettségeinek megszegése:
5.6.1.
5.6.2.

úgy kell tekinteni, hogy a Szállítás a Viega általi, a Termékek rendelkezésre
állásáról szóló értesítéstől számított harmadik Banki Napon 9.00 órakor
megtörtént; és
Viega köteles a Termékeket a Vevő költségén (ideértve a biztosítási díjakat is)
a Szállítás tényleges megtörténtéig tárolni. Viega a Termékek tárolása során
a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint jár el.

5.7.

Amennyiben a Vevő a Viegának a Termékek rendelkezésre állásáról szóló értesítésétől
számított 10 Banki Napon belül nem veszi át a Termékeket, a Viega-nak a Szerződés
teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnik, és a Szerződéstől elállhat. Ebben az esetben, Viega
jogosult a Termékek egészét vagy egy részét értékesíteni, vagy más módon azokkal
rendelkezni és minden a Termékek átvételének elmulasztásából eredő kárát (ideértve
különösen a Szerződés szerinti vételár és a harmadik féllel elért vételár közti különbségből
fakadó kárt, a többlet tárolási és szállítási költségeket stb.) a Vevővel szemben érvényesíteni.
Amennyiben Viega a Termékeket a jelen pontban foglaltak szerint nem értékesíti, vagy más
módon nem rendelkezik azokkal, egyéb kárai mellett a Viega kártérítésként a Vevővel
szemben a Termékek vételára és az elállás időpontjában fennálló piaci ár közötti különbözetet
érvényesítheti.

5.8.

Amennyiben Viega a Szerződésben megjelölt mennyiségnél legfeljebb 5 %-kal többet vagy
kevesebbet szállít, a Vevő nem jogosult Viegával szemben a szerződésszegés
jogkövetkezményeit alkalmazni, így különösen nem jogosult a Szerződéstől elállni, és a
Termékek átvételét visszautasítani. Ilyen esetben a Megrendelés alapján kiállított számlát
arányosan módosítani szükséges, amennyiben a Vevő írásban, e-mailben vagy faxon jelzi
Viega részére, hogy a Szerződésben megjelölt mennyiségtől eltérő mennyiségű Termék került
szállításra. A Vevő a ténylegesen szállított mennyiségnek megfelelő vételárat köteles
megfizetni.

5.9.

Viega jogosult a Termékeket részletekben szállítani. A részszállítások vonatkozásában külön
számlákat kell kiállítani, illetve az ezekre vonatkozó vételárat külön kell megfizetni. Minden
egyes részszállítás tekintetében a Szerződés teljesítettnek minősül. Az egyes részszállítást
érintő semmilyen késedelem vagy hibás teljesítés nem jogosítja fel a Vevőt arra, hogy a
szerződésszegés jogkövetkezményeit a Szerződés szerinti többi részletre vonatkozóan is
alkalmazza, így különösen nem jogosult a többi részlet vonatkozásában a Szerződéstől elállni,
a többi részlet átvételét megtagadni.*

6.

Minőség

6.1.

Viega szavatol azért, hogy a Termékek a Szállításkor és a beszerelést, illetve az üzembe
helyezést követő öt (5) éven belül, vagy a Szállítást követő tíz (10) éven belül, amelyik
rövidebb
6.1.1.
6.1.2.

minden lényeges tekintetben megfelelnek a Szerződésnek, az irányadó
jogszabályoknak és a Termékleírásnak; és
mentesek minden lényeges hibától a tervezés, az anyag és a kivitelezés
tekintetében;

(„Szavatosság”).
6.2.

A 6.3. pontot figyelembe véve, amennyiben
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6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.

a Vevő írásban, faxon vagy e-mailben értesíti Viegát a Termék hibájának
felismerésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb két hónapon belül;
és
Viega-nak ésszerű lehetősége van a Terméket megvizsgálni; és
a Vevő Viega felhívására visszaszállítja e Terméket a Viega telephelyére, a
Viega-nak a visszaszállítás indokolt és ésszerű költségeinek átvállalása
mellett;

Viega vállalja, hogy, saját választása szerint, kijavítja vagy kicseréli a hibás Termékeket,
vételárengedményt ad vagy a hibás Termékek vételárát teljes egészében visszafizeti.
Továbbá, Viega helytáll a kijavított vagy kicserélt Termék telepítésével kapcsolatban felmerülő
ésszerű munka költségeiért, ezen túlmenően azonban a hibás teljesítésből eredő károkért
nem felel.*
6.3.

Viega nem felel, ha a Termékek nem felnek meg a Szavatosságban foglalt feltételeknek a
következő esetekben:
6.3.1.
6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.
6.3.5.
6.3.6.

a Vevő tovább használja ezeket a Termékeket a 6.2. pont szerinti értesítést
követően;
a hiba azért következik be, mert a Vevő elmulasztotta követni a Viega által
szóban vagy írásban a raktározásra, üzembe helyezésre, telepítésre,
használatra vagy karbantartásra adott utasításokat, vagy az ezekre vonatkozó
jó kereskedelmi és mérnöki gyakorlatot;
a Vevő vagy a Terméket a Vevőnek közvetve vagy közvetlenül szállító
személy vagy a Vevő teljesítési segédje, módosította vagy javította,
módosíttatta vagy javíttatta a Terméket a Viega írásban, e-mailben vagy faxon
adott engedélye nélkül;
a hiba a szokásos elhasználódásból, szándékos károkozásból, hanyagságból
vagy nem megfelelő tárolási és szerelési körülményekből ered;
a Termékek azért különböznek a Szerződésben vagy a Termékleírásban
foglaltaktól, mert a változtatások a jogszabályoknak való megfelelést
szolgálják;
a Termékeket Magyarország területén kívül használták vagy installálták.

6.4.

A Szavatosság a Viega-nak a Vevő felé fennálló felelősségét (szerződésszegés, kártérítés,
jogszabályi előírás megszegése) kizárólag a kellékhibás Termékek tekintetében alapozza
meg.

6.5.

A Szavatosság kizárólag a Vevő javára szól, harmadik személyre történő engedményezése,
átruházása kizárt.

6.6.

A Vevő köteles megfelelő példányszámban átadni a Termékekhez mellékelt szavatossági
dokumentáció másolatát saját vevője részére, hogy a vásárlói lánc minden tagja, ideértve a
végfelhasználót is, rendelkezzen e dokumentáció másolatával.

6.7.

A jelen Feltételek alkalmazandók a Viega által szállított kijavított vagy kicserélt Termékekre is.

6.8.

Amennyiben a Vevő az általa hibásnak vélt Terméket a Viega részére vizsgálatra átadja és
megállapításra kerül, hogy a Vevő szavatossági igénye nem megalapozott, Viega jogosult a
Vevővel szemben a Termék árának 25 %-ával megegyező összeget, de legalább nettó 12.000
Ft-ot, vizsgálati költségként felszámítani.*

7.

Tulajdonjog átszállása és kárveszély

7.1.

A Termékekre vonatkozó kárveszély a Szállítással száll át a Vevőre.
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7.2.

A Termékek tulajdonjoga nem száll át a Vevőre mindaddig, amíg Vevő a Termékekre
vonatkozó vételár teljes összegét (készpénzben vagy lehívható pénzeszközök formájában)
meg nem fizeti Viega részére

7.3.

Ameddig a Termékek tulajdonjoga a Vevőre nem száll át, a Vevő köteles
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.

a Termékeket a Vevő birtokában lévő minden egyéb terméktől elkülönítetten
raktározni, úgy hogy azok a Viega tulajdonaként azonosíthatók legyenek;
tartózkodni bármilyen a Termékek csomagolásának vagy a Termékek
vonatkozásában feltüntetett azonosító jelzés eltávolításától, olvashatatlanná
tételétől vagy elrejtésétől;
a Szállítást követően a Termékek megfelelő állapotát fenntartani és biztosítást
kötni azokra minden kockázat vonatkozásában a teljes vételár összegében;
haladéktalanul értesíteni Viegát, ha a 9.2.2. vagy 9.2.3. pontban foglalt
bármely esemény bekövetkezik;
Viega kérése esetén tájékoztatást adni bármely, a Termékekkel kapcsolatos
kérdésben.

7.4.

A 7.5. pontban foglaltakat figyelembe véve a Vevő nem jogosult a Termékeket értékesíteni
vagy felhasználni, mielőtt Viega részére a Termékek vételárát megfizeti.

7.5.

Amennyiben a Termékek tulajdonjogának Vevőre történő átszállása előtt a Vevő
vonatkozásában a 9.2.2. és 9.2.3. pontban foglalt bármely esemény bekövetkezik, Viega
egyéb jogai sérelme nélkül
7.5.1.
7.5.2.
(i)
(ii)

a Vevőnek a Termékek birtoklására vonatkozó jogcíme megszűnik, és
Viega bármikor
felhívhatja a Vevőt, hogy azon Termékeket, amelyeket nem egyesítettek
véglegesen más termékekkel, Viega részére adja vissza; és
amennyiben a Vevő e kötelezettségének haladéktalanul nem tesz eleget,
Viega jogosult a Vevő vagy harmadik személy azon helyiségébe belépni,
ahol a Termékek találhatók vagy feltételezhetően találhatók, kizárólag
abból a célból, hogy a Termékeket elszállítsa.

8.

Vételár és a vételár megfizetése

8.1.

A Termékek vételára a Viega által visszaigazolt Megrendelésben megjelölt ár, vagy, ha az ár
nem volt megjelölve, a Viega Szállításkor hatályos, közzétett árlistájában meghatározott ár.

8.2.

A Viega a Vevő részére legkésőbb a Szállítást megelőző tizedik Banki Nap előtt megküldött
értesítése esetén jogosult a Termékek vételárát megemelni, ha a Termékek költsége az alábbi
okokból megnövekedett:
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.

8.3.

a Viega ellenőrzési körén kívül eső bármely tényező (amely magában foglalja
a devizaárfolyam ingadozásokat, az adó és vám növekedését, a munka-,
anyag-, és más előállítási költségek növekedését) változása;
a Vevő bármely, a Szállítás idejének, a megrendelt Termékek mennyiségének
és típusának vagy a Termékleírásnak a megváltoztatására irányuló kérése;
bármely olyan késedelem, amely a Vevő utasításai miatt, vagy a miatt
következik be, hogy a Vevő utasítási vagy tájékoztatási kötelezettségét a
Viega felé elmulasztotta.*

A Termékek ára nem tartalmazza a Termékek csomagolása, biztosítása és szállítása
tekintetében felmerülő költségeket és kiadásokat, amelyeket a Vevő szintén viselni köteles.
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8.4.

A Termékek vételára nem tartalmazza az Általános Forgalmi Adó („ÁFA”) összegét. A Vevő
köteles a Viega által az ÁFA-val kiállított érvényes számla ellenében az ÁFA összegét a Viega
részére megfizetni, amennyiben ez a Termékek vásárlása esetén megfizetendő.

8.5.

A Szállítás teljesítésekor vagy ezt követően bármikor Viega jogosult a Termékek ára, a 8.3.
pontszerinti költségek és kiadások, valamint a 8.4. pontban foglalt ÁFA összegéről számláját
kiállítani.

8.6.

A Vevő köteles a számla szerinti összeget teljes mértékben a számla kiállításától számított
húsz Banki Napon belül megfizetni. A kifizetést a Vevő a Viega írásban, a számlán, e-mailben
vagy faxon megnevezett bakszámlájára köteles teljesíteni. A fizetéssel kapcsolatos
költségeket, ideértve a banki költségeket, a Vevő viseli.

8.7.

Amennyiben a Vevő a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a
Vevő köteles a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott jegybanki alapkamat 8
százalékponttal növelt értékét a Viega részére megfizetni. A kamat számításakor a
késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az
adott naptári félév teljes idejére. Fizetési késedelem esetén a Vevő köteles továbbá a Viega
részére a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven (40) eurónak a
Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos
deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség
teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban
a behajtási költségátalány összege beszámít. A Vevő a késedelmes vételárral együtt a
kamatot is köteles megfizetni.

8.8.

A Vevő köteles a vételárat a Szerződésnek megfelelően teljes mértékben megfizetni,
beszámítás és visszatartás joga nem illeti meg. Viega egyéb jogainak sérelme nélkül bármikor
jogosult a Vevővel szemben fennálló bármely követelését a Viega által a Vevő részére
fizetendő bármely összegbe beszámítani.

9.

Felmondás és a teljesítés felfüggesztése

9.1.

Viega jogosult a Szerződést a Vevőhöz írásban, e-mailben vagy faxon intézett nyilatkozatában
harminc napos felmondási idővel felmondani.

9.2.

Viega egyéb jogainak sérelme nélkül jogosult a Szerződést azonnal hatállyal a Vevőhöz
írásban, e-mailben vagy faxon intézett nyilatkozatában felmondani vagy teljesítését
felfüggeszteni, amennyiben
9.2.1. a Vevő a Szerződés bármely rendelkezését súlyosan megszegi és a
szerződésszegést Viega írásban, e-mailben vagy faxon történő felhívását
követő tizennégy napon belül nem orvosolja, Viega jogosult a Szerződést
azonnali hatállyal felmondani; vagy
9.2.2. a Vevő pénzügyi helyzetének megromlására vagy ennek veszélyére utaló
körülmény merül fel, így különösen a csőd-, felszámolási, vagy végrehajtási
eljárás megindítása iránti kérelem kerül benyújtásra a Vevő vagy olyan
társaság ellen, amely a Vevőben, vagy amelyben a Vevő a Ptk. szerinti
többségi befolyással bír. Amennyiben a Vevő nem magyarországi illetőségű,
az itt megjelöltekkel azonos vagy hasonló tartalommal bíró eljárások
minősülnek különösen a Vevő pénzügyi helyzetének megromlására vagy
ennek veszélyére utaló körülménynek; vagy
9.2.3. a Vevő gazdasági tevékenységét megszünteti, vagy gazdasági
tevékenységének megszüntetése fenyeget, vagy
9.2.4. a Vevő tekintetében a Ptk. 8:2. § szerinti befolyással rendelkező személy
személyében változás következik be.

9.3.

A Szerződés bármely okból történő megszűnése nem érinti a felek azon jogorvoslati
lehetőségeit, amelyek a felmondáskor fennálltak.

9.4.

Azok a rendelkezések, amelyek kifejezetten vagy hallgatólagosan fennmaradnak hatályukban
a Szerződés megszűnése után, teljes hatályukban fennmaradnak.
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10.

A felelősség korlátozása

10.1.

A jelen Feltételek egyik rendelkezése sem korlátozhatja vagy zárhatja ki egyik fél felelősségét
sem a következő esetekben:
10.1.1. emberi életet, egészséget vagy testi épséget megkárosító szerződésszegés;
10.1.2. csalás vagy csalárd megtévesztés;
10.1.3. bármely fél, vagy alkalmazottja, teljesítési segédje, alvállalkozója általi
szándékos (különösen mulasztásban vagy tevésben megnyilvánuló)
szerződésszegés.

10.2.

A 10.1. pontban foglaltakat is figyelembe véve:
10.2.1. Viega nem felel a Vevővel szemben sem a szerződésszegéssel, sem
szerződésen kívül vagy a jogszabályi kötelezettségének megszegésével
okozott, a Szerződés szerinti vagy a Szerződéssel összefüggésben felmerülő
elmaradt haszonért vagy bármely közvetetten bekövetkező, illetve
következményi kárért;
10.2.2. Viega a Vevővel szembeni felelősségének mértéke a szerződésszegéssel,
szerződésen kívül vagy a jogszabályi kötelezettségének megszegésével
okozott, egyéb, a Szerződés szerinti vagy a Szerződéssel összefüggésben
felmerülő károkért semmilyen körülmények között nem haladhatja meg a
Vevő által a felelősség felmerülésekor hatályos Szerződés alapján kifizetett
vagy fizetendő összegeknek a 100 %-át.

11.

Vis Major Esemény

11.1.

Egyik fél sem felelős a kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban felmerülő bármely hibáért
vagy késedelemért amennyiben a hibát vagy a késedelmet egy Vis Major Esemény okozta.

11.2.

Mind a Vevő mind Viega minden ésszerű intézkedést köteles megtenni annak érdekében,
hogy mérsékelje a Vis Major Eseménynek a szerződéses kötelezettségek teljesítésére
vonatkozó hatását.
Amennyiben egy Vis Major Esemény húsz Banki Napnál tovább tartó megszakítatlan időszak
alatt kizárja, megakadályozza vagy korlátozza a Vevő szerződéses kötelezettségeinek
teljesítését, Viega jogosult a Szerződést a Vevőnek írásban, e-mailben vagy faxon megküldött
nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani.

12.

Általános rendelkezések

12.1.

Engedményezés és egyéb jogügyletek

12.1.1. Viega jogosult a Szerződésből eredőköveteléseit bármikor engedményezni, illetve jogosult a
Szerződésből eredő jogait bármikor átruházni. A Vevő előzetes hozzájárulását adja ahhoz,
hogy Viega az esetlegesen a Szerződésből eredő kötelezettségeit harmadik személyre
átruházza, valamint ahhoz, hogy a szerződéses pozícióját harmadik személyre átruházza.
Viega a Szerződés teljesítése során közreműködőt igénybe vehet. Viega jogosult a
Szerződésből eredő követeléseit elzálogosítani vagy másként megterhelni.*
12.1.2. A Vevő a Viega előzetes írásbeli, e-mailben vagy faxon megadott hozzájárulása nélkül nem
jogosult a Szerződésből eredőköveteléseit engedményezni, illetve a Szerződésből eredő
jogait átruházni, a Szerződésből eredő tarozását harmadik személyre átruházni, valamint a
szerződéses pozícióját harmadik személyre átruházni, illetve a Szerződésből eredő
követeléseit elzálogosítani vagy másként megterhelni.*
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12.2.

Értesítések

12.2.1. Minden a Szerződéssel kapcsolatos, a másik félhez intézett értesítést vagy kommunikációt,
írásban, faxon vagy e-mailben kell megküldeni. Az írásbeli értesítést vagy kommunikációt a
másik fél székhelyére vagy a másik fél által írásban, faxon vagy e-mailben meghatározott más
címre kell megküldeni, személyes kézbesítés útján vagy ajánlott levélben vagy futárszolgálat
útján.
12.2.2. Az értesítés vagy más kommunikáció az alábbi időpontokban minősül átvettnek:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

amennyiben személyesen került kézbesítésre, akkor, amikor a 12.2.1. pontban foglalt
címre megérkezett;
amennyiben ajánlott levélben való kézbesítés során került kézbesítésre, a postai feladást
követő második Banki Napon reggel 9:00 órakor;
amennyiben futárszolgálat útján került kézbesítésre, azon a napon és abban az időben,
amikor a futár fuvarlevele aláírásra került; vagy
ha faxon vagy e-mailben került megküldésre, egy Banki Nappal a sikeres elküldés után
(amennyiben sikertelen küldésről szóló tájékoztatás vagy irodán kívül való tartózkodásról
való értesítés sem érkezik a küldő részére a küldéstől számított egy órán belül).

12.2.3. A jelen pont előírásai nem alkalmazandók peres eljárás esetén a dokumentumok
kézbesítésére.
12.2.4. A felek kötelesek a Szerződés hatálya alatt egymást az elérhetőségüket érintő mindennemű
változásról írásban, faxon vagy e-mailben értesíteni. Amennyiben az elérhetőség változásáról
történő értesítés elmarad, az értesítés vagy kommunikáció közöltnek tekintendő, amennyiben
a fél legutóbbi ismert elérhetőségére került megküldésre.
12.3.

Részleges érvénytelenség

12.3.1. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése vagy rendelkezésének bármely része
érvénytelen, jogszerűtlen, érvényesíthetetlen vagy azzá válik, úgy kell tekinteni, hogy az
érvényességhez, jogszerűséghez és érvényesítéshez szükséges legkisebb mértékben
módosításra került. Amennyiben ilyen módosítás nem lehetséges, úgy kell tekinteni, hogy az
adott rendelkezés vagy a rendelkezés adott része törlésre került. A Szerződés vagy bármely
rendelkezésének vagy bármely rendelkezése részének esetleges érvénytelensége,
jogszerűtlensége vagy érvényesíthetetlensége nem érinti a többi szerződéses rendelkezés
érvényességét, jogszerűségét vagy érvényesíthetőségét.
12.3.2. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése vagy rendelkezésének bármely része
érvénytelen, jogszerűtlen, érvényesíthetetlen vagy azzá válik, a felek jóhiszemű tárgyalásokat
folytatnak annak érdekében, hogy azt úgy módosítsák, hogy az érvényes, jogszerű és
érvényesíthető legyen, és a lehető legnagyobb mértékben elérje az eredeti rendelkezés
szándékolt gazdasági célját.
12.4.

Joglemondás. Bármely, a Szerződésben vagy jogszabályban foglalt jogról vagy jogorvoslati
jogról való lemondás csak írásban, e-mailben vagy faxon megküldve érvényes, és nem
tekinthető egy későbbi szerződésszegésre, késedelemre vonatkozó joglemondásnak, és
semmilyen egyéb szempontból sem értelmezhető kiterjesztően. A Szerződésben foglalt vagy
jogszabály által biztosított bármely jog vagy jogorvoslati jog gyakorlásának elmaradása vagy
az azzal való késlekedés nem jelent joglemondást ennek vonatkozásában vagy bármely jog
vagy jogorvoslati jog vonatkozásában, és nem akadályozza vagy korlátozza ennek vagy más
jognak vagy jogorvoslati jognak a későbbi gyakorlását. Egy ilyen jog vagy jogorvoslati jog
egyszeri vagy részbeni gyakorlása nem akadályozza vagy korlátozza ennek vagy más jognak
vagy jogorvoslati jognak a későbbi gyakorlását.
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12.5.

Harmadik személyek jogai. A Szerződésben nem részes fél nem jogosult a Szerződés
rendelkezéseinek érvényesítésére.

12.6.

Módosítás. Amennyiben a jelen Feltételek másként nem rendelkeznek, a Szerződés
módosítása, ideértve a kiegészítő szerződési feltételek felvételét, nem jön létre, ameddig azt
írásba nem foglalják és Viega azt alá nem írja.

12.7.

Alkalmazandó jog. A Szerződés, vagy a Szerződés tárgyával vagy megkötésével (ideértve a
nem szerződéses jogvitákat vagy igényeket) kapcsolatos bármely jogvita vagy igény
vonatkozásában a magyar jog irányadó. A Szerződés vonatkozásában az áruk nemzetközi
adásvételéről szóló, Bécsben, 1980. év április hó 11. napján kelt Egyezmény nem
alkalmazandó.

12.8.

Illetékesség. A Budapesti II és III. Kerületi Bíróság és a Győri Törvényszék kizárólagos
illetékességgel rendelkeznek a Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos, a Szerződés
tárgyával vagy megkötésével kapcsolatos (ideértve a nem szerződéses jogvitákat vagy
igényeket) jogvita vagy igény vonatkozásában.

A Vevő a *-gal jelölt rendelkezéseket azoknak a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési
gyakorlattól való esetleges lényeges eltérése, illetve a felek között korábban alkalmazott feltételtől való
eltérése ellenére is – a Megrendelés közlésével, illetve, ha a Feltételek megküldésére a Viega által
adott visszaigazolásban került sor, egy munkanapon belül írásban küldött kifogás hiányában kifejezetten elfogadja.
Viega Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1024 Budapest, Lövőház utca 30.
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